
Pâinea şi avantajele 
retehnologizării

Convorbire eu dl. ing. VASILE BUZDUGAN, 
direetor general al S.C. „Cetate" S.A. Deva

— Ştim, dle director, că 
nuiara de la Deva, care a. 
parvine firme» dv., a fost 
.supusă unui amplu proces 
de retehnologizare. Spuneţi, 
ne, vă . rugăm, în ce a 
constat acest proces şi ce 
avantaje prezintă el ?

-— Intr-adevăr, înce
pând din luna ianuarie a 
anului expirat, am trecut 
la înlocuirea instalaţiilor 
de la moară, cele vechi 
fiind în funcţiune din a. 
nul 1984 După un an de 
muncă, am reuşit să pu
nem In funcţiune noua 
instalaţie, care este com
plet automatizată şi com
puterizată, aceasta fiind 
fabricată de renumita fir. 
mă puhler, Montajul s.a 
făcui cu forţfe proprii a. 
vând permanent .asistenţă 
tehnică din partea furni
zorului de echipamente 
primite din Germania şi El
veţia. Faţă de Constanţa 
şi Bucureşti, unde se mai 
găsesc în funcţiune ase

menea instalaţii, la noi to
tul este expresia tehnolo
giei de vârf şi de ultimă 
oră în domeniu.

Vorbind despre avanta
jele retehnologizării, pu
tem spune că acestea sunt 
net superioare, ele con
stând, pe de o parte, în 
creşterea de 2,6 ori a pro
ductivităţii, moara reali
zând acum măcinarea a 
350 tone de grâu In 24 de 
ore, iar pe de alta, în re
ducerea substanţială — cu , 
peste 40 la sută a con. 
sumurilor energetice. în 
plus, calitatea produselor 
obţinute — respectiv a sor
timentelor de făină, a gri. 
şuiul, şi a germenilor — este 
ireproşabilă, ceea ce con. 
duce, implicit, la îmbună
tăţirea calităţii produselor 
de panificaţie. De a«f=.l, 
acest lucru I-au putut 
constata direct şi consu- 

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare in pag. a 2-a)

de publicitate le Haţeg
începând cu data de 1 februarie 1095, 

funcţionează in oraşul Haţeg, str. Progresului, 
1 (în spaţiul secţiei foto), o agenţie de mică 

publicitate a ziarului „Cuvântul liber" Deva.
Locuitorii din zoHâ Haţegului se pot pre

zenta cu încredere la adresa de mai sus, zilnic, 
intre orele 9—16, cu anunţuri de mică publi
citate (matrimoniale, vânzâri-cumpărări, cereri 
şi oferte de servicii, aniversări» închirieri, 
schimburi de locuinţe, decese, diverse), econo
misind timp şi bani cu deplasările la Deva. t

Astfel, încă o doleanţă a populaţiei din 
Ţara Haţegului în relaţiile cu ziarul nostru este 
materializată, costurile anunţurilor fiind 
tajoase pentru solicitanţi,
\ Alte rektţii la telefoanele: 770367, 7707:

In laboratorul dotat cu aparatură de mare precizie, analizele se efec
tuează cu deosebită aten ţie.

 ̂ > Foto PAVEL LAZA .
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•  ÎNTÂMPINAREA l 

DOMNULUI (Stretenia) ţ
•  A murit, în 19$4,1

la Bucureşti, scriitorul! 
ION MARIN SADO- J 
VEANU (n. 1890). )

• S-au născut : în ) 
i 1875, FRITZ KREISLER \

(m. 1962), , compozitor ‘ 
austriac; în 1889, TRA- 
IAN SAVULESCU (m. 
1963), biolog român. ţ
' •  Soarele răsare la I 
ora 7,34 şi apune la 
17,25.

• Au trecut 32 de zile j 
din an, au mai rămas ' 
333.

una pe z i
Proverb reactualizat; .

•  Nu, lăsa pe mâine ce poţi fura azi.

• • • m• • • • • • • • •

ÎN ZIARUL PE AZI:

•  Prima gală de box 
profesionist in ora
şul oţelului.

• La C.E.G. dobânzi. 
Ic sunt în funcţie 
de instrumentul de 
economisire.

• „Să păstrăm ceea 
ce avem..." "

•  O viaţă pentru 5000 
de lei!

• Carnavalul

•  Prono. Concursul 
din 5 februarie 1995.

•  ••<
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turor tinerilor căsătoriţi răbdare şi bună cuviinţă. 
„Casă de piatră 1". (ALJ.) (ES.)

0  Căsătorii. Dna Crina 
Holmic de la biroul stă
rii civile al Consiliului 
Orăşenesc - Brad, ne-a in
format că aici, în anul 
1994, au fost oficiate 123 
de căsătorii. în primele 
cincisprezece zile ale no
ului an au spus un sin
cer „DA“ cinci perechi 
de tineri. Prima pereche 
— dra Mariana-Alina 
Ursa din Deva şi Gol- 
cea Voicu din Brad. Tu.

0  Aprovizionare şi 
servire exemplară. Cum
părători din Simeria 
apreciază că între maga
zinele bine aprovizionate 
şi în care se practică cf ser
vire exemplară este şi cel 
de confecţii, aparţinând 
S. C. „Modex Ziziana“ 
S.R.L. (asociat unic dna 
Maria Giurgiu). La or
dinea zilei este aici şi 
interesul pentru a aduce 
marfă de calitate şi de 
bun gust cât şi de a fi 
prezentată clientului cu

0  Lapte. în sătul Lă- 
pugiu de Sus, cetăţenii 
cresc un mare număr de 
animale. Aşa se explică 
faptul că această locali
tate, ce aparţine comunei 
Luncoiu de Jos, livrează 
la fondul de stat în jur 
de 1000 1 lapte de vacă 
zilnic. (Tr.B.)

FLASH!

(Sărbătoarea aceasta ne 
-aduce aminte de două e. 
vonimente minunate din 
istoria sacră, aflate amân
două intr-o strânsă core
laţie. împlinirea de către 
Sfânta Fecioară Maria â 
regulilor de curăţire tru- 

- pească, rânduite de Ve
chea Lege, pentru o femeie 
care a născut şi evenimen
tul cel mai profund, veni
rea în Ierusalim, la tem
plu, a Pruncului Dumne
zeiesc pentru a-1 afierosi 
lui Dumnezeu,

Printre mulţimea de băr
baţi şi femei care veniseră 
la templu, fiind zi,de jertfă, 
şi care au văzut pe Sf. Ma
ria înaintea altarului jert
fei, se găsea şi un om în 
vârstă cu humele de Si
meon (in 1. ebraică — 
ascultător de Dumnezeu), 
Si» cărturar ales care, din 
încredinţarea lui Ptolomeu 
Filadeîful, regele Egiptului, 
a făcut parte din cei 70 
de învăţaţi care au tradus

3 (ttâw iţLLfiaiL£C l

din limba ebraică în limba 
greacă Scriptura veche. 
A primit să traducă Pro
feţia lui Isaia şi ajungând 
la versetul „Iată, Fecioara 
va lua în pântece şi va 
naşte fiu şi vor chema nu
mele lui Emanuel“ (Isaia 
7.14), dreptul Simeon a 
rămas profund mişcat de 
aceasta, socotirid-o ceva ce 

! depăşeşte înţelepciunea fi
rii. Dar meditând mai multe 
zile şi nopţi, o voce tainică 
s-a auzit care i-a spus... 
că nu va vedea moartea 
până ce nu va vedea pe 
Hristos Domnul (Luca
2.26) " . ‘ ţ

La sosirea lui losif şi a 
Măriei cu Pruncul Iisus în

templu, o lumină cerească 
îi descoperi că acel prunc 
este cel făgăduit de Dum
nezeu ca Mântuitor. Plin 
de fericire, a luat Pruncul 
în braţe şi binecuvântând 
pe Dumnezeu a zis „Acum 
slobozeşte pe robul Tău, 
Stăpâne, după cuvântul 
Tău, în pâee. Căci ochii 
mei văzură mântuirea Ta. 
Pe care ai gătit-o înaintea 
feţei tuturor popoarelor. 
Lumină spre descoperirea 
neamurilor şi slavă poporu
lui Tău Israel" (Luca 2.29 
— 31). .

împreună cju alesul Si- 
tneon s.a învrednicit a-1 
întâmpina pe Domnul şi 
prorocită Ana, văduvă din

tinereţe, care şl-â consa
crat întreaga viaţă tem
plului in rugăciune şi post. 
Şi ea â fost martora 
consfinţirii lui Iisus. A. 
cestea sunt, pe scurt, fap. 
tele care stau la originea 
sărbătorii „întâmpinarea 
Domnului", care aşa a fost 
numită de primirea Iisusui. 
lui Biruitor în braţele 
dreptului Simeon şi de cui 
vintele profetice cu care 
acesta l-a întâmpinat.

Această sărbătoare are 
o importanţă covârşitoare 
pentru viaţa noastră de 
creştini. Este Un model 
necesar de îndemnuri şi 
sfaturi pentru viaţa noas* 
tră morală şi socială. Să 
urmărim şi noi minunatul 
şi luminosul exemplu al 
(Sfintei Fecioare şi al 
Pruncului Dumnezeiesc, să 
cinstim şi să respectăm cu 
deplină conştiinţă legile 
Bisericii Ortodoxe Române.

Pr. dr. I. O. R UD EA NU

Desfăşurat sâmbătă, 28 
ianuarie a.c., în prezenţa 
şefului de - stat major al 
trupelor de jandarmi, ge
neral maior Octavian 
Chitu, a comandantului 
Brigăzii de jandarmi Ti
mişoara, col. Constantin Ră. 
doi şi a comandanţilor de 
subunităţi, bilanţul Jan
darmeriei judeţului Huhe- 
doara pe anul 1994 a scos 
în evidenţă rolul şi impor
tanţa Unităţilor de jandarmi 
în contextul economico-so- 
cial actual în apărarea or
dinii în statui de drept, 
a proprietăţii publice şi 
a celei private, a interesului 
general şi liniştii cetăţea
nului.

Reînfiinţată prin ordi
nul Ministerului de Inter
ne nr. 1/05853 din 01. 09. 
1990, Jandarmeria judeţu
lui Hunedoara şi-a înce
put activitatea pe un nu
cleu de cadre, soldaţi şi 
mijloace materiale provenit 
de ia UM 0812 Orăştie, ca

re a fost completat ulte
rior, prin şcolarizarea de 
cadre sau prin încadrări di
recte din. viaţa civilă, ast
fel încât în prezent să dis
pună de resurse materiale 
şi umane necesare îndepli
nirii misiunilor ordonate.

Din. raportul prezentat 
de către comandantul ba
talionului de jandarmi,' dl 
opt. Viorel Sălan, a reie
şit că în activitatea des
făşurată în anul trecut. în 
misiunile de pază a obiec
tivelor, de însoţire a tre
nurilor de marfă, de pa
trulare în staţii CFR, gări, 
triaje, precum şi în acţi
unile comune cu poliţia, 
privind paza' în municipii 
şi oraşe, au fost identifi
cate şi reţinute un număr 
mare de persoane, a căror- 
activitate a lezat Intr-Un

CORNEL POENAK.
VALENTIN NEAGU

(Continuare în » 2-«)



\ ŞASE COMUNE DIN JUDEŢUL NOSTRU 
1 BAT LA PORŢILE ORAŞULUI

P U I
Situată in Sud-Estul de- a produselor agricole şi 

presiunii Haţeg, la con- una pentru rezerva de 
fluenţa râurilor Strei şi stat.
Rîu Bărbat, comuna Pui *în satul de reşedinţă 
se întinde pe o suprafa- .există şase blocuri de lo- 
ţă de 228 km p. Ea se cuinţe cu spaţii comer- 
află într-o zonă deluroa- ciale şi meşteşugăreşti la 
să şi pe versantul nor- parter. Funcţionează două 
dic al Munţilor Retezat secţii pentru îmbutelierea 
şi sudic al Munţilor Şu- răcoritoarelor, trei bru- 
reanu. Numărul satelor tării. Satul dispune de 
componente este de 12: o reţea proprie de ali- 
Pui, Băieşti, Federi, Fi- mentare cu apă '— insu. 
zeşti, Galaţi, Hobiţa, O- ficientă în prezent —, o 
haba-Ponor, Ponor, Rîu centrală telefonică cu 200 
Bărbat, Ruşor, Şeret şi de numere şi aceasta de- 
Uric. în prezent comună păşită de solicitări. Mai 

, are 6106 locuitori, din există o cooperaţie de 
care marea majoritate se consum, unâ de credit, 
ocupă cu cultivarea pă- unitate C.E.C. ş.a. în Pui 
mântului şi creşterea a- se organizează săptămâ- 
nimalelor. Dar sunt nu- nai târg de animale şi 
meroşi şi cei angajaţi la de două ori pe an târ- 
agenţii economici din Va- - guri tradiţionale, ce se 
lea Jiului, Haţeg şi Că- bucură de multă căutare 
km. ,Pe raza comunei îşi în împrejurimi şi în ţară. 
desfăşoară activitatea un In comună funcţionea- 
oeol silvic, o unitate de ză patru grădiniţe cu ■ 
exploatare a lemnului ce program normal, 9 şcoli \ 
are depozite în Pui şi cu patru clase şi patru 4 
Băieşti, funcţionează două şcoli cu 8 clase, 12 că- / 
gatere la Hobiţa şi Rîu mine culturale, două bi- J 

' Bărbat, există două ba- blioteci. Există o secţie i 
lastiere la Pui şi Băieşti exterioară a Spitalu- i 
şi un complex de creş- lui din Haţeg, un dispen- 1 
fere a animalelor la Po- sar medical uman bine ţ 
nor. dotat. La 22 km de , gara 4

în zona Ohaba-Ponor a Pui se află cabana Ba- J 
existat, până la Revolu- leia, situata la 1450 m al- 1 
ţie, o exploatare a zăcă- titudine, peşterile Şura l 
mântului de bauxită si- Mare şi Ohaba-Ponor, i 
licioasă. Exploatarea bo- precum şi numeroase lo- i 
gatului. zăcământ de aici ciiri de vânătoare. \
poate fi reluată, ajuhg'âri- -în prezent comuna este 4 
du-se la o producţie de condusă de un consiliu } 

> peste 100 000 tone anual, local alcătuit din 15 con- j 
în comună există foarte silieri. Primar este dl ţ 
mulţi întreprinzători par-. Traian Başiu, viceprimar i 
ticulari, în special în sfe- dl Liviu Marian, iar se» î 
-Ta -serviciilor, morărit cretar dl Tosif Almaşi. \ 
ş.n., o bază de recepţie TRAIAN BONDOR (

ELEVI HARNICI
Elevii claselor a V.a de la Şcoala Generală Certej 

se dBă mereu in competiţie cu ei înşişi şi cu rezultatele 
la învăţătură, după cum ne scrie eleva Simona Bodreanu. 
Mulţi dintre ei au terminat trimestrul I doar cu medii 
de zece,*deşi suntinevoiţi să facă naveta în condiţii grele. 
Printre cei care au început şi trimestrul al Il-lea cu ■ re- 
zultate foarte bune la limba română se numără : Came
lia Macarie, Horia Bota, Pompilia Petca, Maricica Mo* 
rar,*!Bim<»vGulă, Ciprian Faur şa:(M.B.)

ordinii
(Urmare din pag. 1)

fel sau altul avutul pu
blic, liniştea şi ordinea. 
Astfel, după cum s-a men
ţionat în raport, în cadrul 
obiecţivelor aflate în pa
ză, aii fost depistate şi în
registrate 10 căzuri de în
cercări de sustrageri de 
bunuri din unităţi, între
prinderi, s-au recuperat 
materii prime şi produse 
finite în valoare de pestfe 
2,5 milioane lei, au fost 
predate la organele de po
liţie 12 persoane implicate 
în diverse furturi.

împreună cu organele de 
poliţie au fost desfăşurate 
161 de acţiuni pozitive, 
concretizate în 58 de prin
deri în flagrant, -reţinân- 
du-se pentru cercetări peste 
70 de autori de infracţiuni. 
In misiunile de patrulare 
pe trenurile, de persoane 
şi marfă, în acţiunile de 
patrulare în gări şi triaje, 
au fost sancţionate 151 de 
persoane, cu amenzi în va
loare de peste şapte mili
oane de lei. De asemenea, 
în perioada amintită, Jan
darmeria judeţului Hune
doara a participat la 62 
de misiuni temporare, 
constând în asigurarea 
ordinii cu prilejul mani
festaţiilor publice — mi
tinguri, greve, al vizitelor 
demnitarilor în iudet si
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La C.E.C. dobânzile sunt 
în funcţie de instrumentul 

de ecnnomisire
La întrebarea „Care sunt 

dobânzile practicate de 
CEC, de t la 1 ianuarie 
1995 ?“, a răspuns dl Dă- 
nuţ Florin Ciocolu, direc
tor adjunct la C.E.C. Deva.

—• Pentru depuneri pe 
librete de economii pe ter
men de cel puţin un an 
se acordă o dobândă de 
45 la sută. în cazul neîn- 
deplinirii termenului nu 
se aplică dobândă. La li
bretele de economii cu do
bândă la vedere se prac
tică o dobândă de 25 la 
sută. Pentru certificatele 
de depUnere dobânda se a- 
cordă semestrial şi este de 
50 la sută pe an: în cazul 
fracţiunilor de timp mai 
mici de un semestru nu 
se acordă dobândă. Pentru 
certificatele de > economii, 
dobândi este tot < 50 ■£,

sută, iar pentru fracţiuni
le mai mici de un an do
bânda este cea la vedere, 
deci 25 la sută.

La conturile curente per
sonale se practică o do
bândă de 25 la sută. Pen
tru conturile fundaţiilor 
— 45 la sută, pentru con
turile de garanţii materia
le — 30 la sută. Iar pen
tru conturile de disponi
bilităţi ale organizaţiilor 
dobânda este de 2.1 la su
tă, la termen de 30 la su
tă. Instrumentele do eco
nomisire existente la po
pulaţie, care astăzi nu se 
mai emit — cum este ca
zul libretelor cu dobândă 
şi câştiguri sau al libre
telor cu câştiguri în auto
turisme — sunt purtătoare 
de dobândă până. la li- 

; chidare. * (V. E®ina»)«

0 VIATĂ PENTRU 5000 DE LEI!
Despre un anume fel de 

a pescui am mai scris. In
clusiv despre nenorocirile 
care s-au întâmplat atunci 
când, pe malul apei, se 
merge cu altceva decât cu 
clasica undiţă. Iar în ca
zul de faţă este vorba de 
o vârşâ artizanală şi cu
rent electric de 380 V.

la  o asemenea forţă şi-a 
cuplat propria vârşă Io
nel Frichici, muncitor la 
Şantierul din Mihăileni «u 
Secţiei de drumuri şi po
duri Deva.

Treaba a început-o cu 
Victor Motrescu, un co
leg de serviciu. Apoi, din

întâmplare, in zonă apare 
şi Ioan Coraş, un alt co
leg.

Din nefericire, la un mo-’ 
ment Prichici atinge
marginea metalică a vâr- 
şei. -Cade la marginea â- 
pei. Toate eforturile celor 
doi de a-1 salva rămân 
zadarnice.

La 58 de ani, Ionel şi-a 
dat obştescul sfârşit ' pe 
aşalui apei. Peştii a. y« 

să-i -r.il»
rau v H)s)n ( îct 1 a* 
viaţăJ de otn cât valorea
ză ?

V. NFAGU

P â in ea  ş i a v a n ta je le  
reteh n o io g iză r ii

(Urmare din pag. 1)

matorii care cumpără pro
duse din magazinele fir
mei noastre. Faptul că în
treg procesul tehnologia 
este automatizat şi com
puterizat, asigură ca pe 
întregul flux al grâului, 
de la siloz şi până la pro. 
dusul finit, să fie urmărit 
şi controlat pe fiecare fază. 
orice impurităţi şi ameste
curi cu praf, neghină, pie
tricele şi alte corpuri stră
ine fiind eliminate în par
tea de curăţătorie a insta
laţiei. Aş mai menţiona 
că avem garanţie pentru 
un an de zile din partea 
furnizorului privind func
ţionarea instalaţiei şi tot 
acesta ne asigură, în ca
drul contractului, piese 
de schimb pe doi ani.

Exploatarea instalaţiei 
este asigurată de - către 
salariaţii firmei, avându-1 
ca şef de moară pe dl. 
Toader Corui, care are o 
experienţă de peste 30 de 
ani în meserie. De asê  
menea, la laboratorul con
dus, de dna Maria Rusu, 
se realizează analizele eu 
cea mai r*<a , ţ.i-.t z . po
sibilă.

— Ce. probleme syir mai 
ridică. în continuare ?

-T- Acum dorim să ne 
organizăm cât mai bine 
piaţa de desfacere .pen
tru sortimentele de -făină 
fabricate, pentru griş, v ger
meni şi tărâţe. Deja o se
rie'de comenzi ne *vin şi

din alte judeţe. Benefici
arii noştri vor obţine pro
dusele la costuri competi
tive, ele fiind vândute pre- 
ambalate' în saci sau în 
pungi.

Referitor la calitatea 
grâului de panificaţie, do
rinţa noastră ar fi ca a- 
gricultorii şi cultivatorii 'de 
grâu să opteze pentru fo
losirea acelor soiuri care 
se pretează cel mai bine 
valorificării lor în produse 
de panificaţie. * Dispunând 
de o asemenea capacitate 
de producţie, vom avea 
posibilitatea să onorăm şi 
comenzi primite de la a- 
genţii economici privati. 
tizaţi, care au brutării şi 
se ocupă de fabricarea 
pâinii.

Depcamdată, în ceea ce 
priveşte prestaţiile ţie ser
vicii pentru populaţie, pu
tem spune că acestea se 
realizează prin morile de 
la Simeria, Orăştie, Brad 
şi Ilia.

— Consumatorii pot aş. 
tepta, deci, o pâine de ca. 
litate ?

— Cu siguranţă că da. ■
Faptul că putem respecta 
cu rigurozitate procesul 
tehnologic de maciniş, in
clusiv formarea stocului 1 
de făină pentru maturare 
timp de 7 zile, ne dă cer. 
titudinea că vom face sal
tul calitativ mult aşteptat, 
rezultatele fiind compara
bile cu parametrii realizaţi 
la nivel mondial in acest 
domeniu. .. " . . .V' ' :

. *— *— •— .— •— .— ,

V Anul trecut, organiza. 
t̂ >>î ,Zileloi scriitorilor 
zărăndeni" au programat 
una dintre acţiuni la 
Luncoiu..de Jos. Simpozi
onul propus a purtat ge
nericul „Moţii în litera
tura română" şi a reunit 
cunoscuţi scriitori — Mar
cel Petrişor, Mir cea Sîn. 
timbreanu, Mircea Vaida, 
criticul. şi istoricul literar 
Ioan Lungu, actorul şi poe
tul Mircea Motriuc de la 
Teatrul Mic din Bucureşti, 
întâlnirea a fost organi
zată cu sprijinul Căminu
lui cultural şi al- Bibliotecii 
din localitate, dar mai 
ales al Consiliului şi Pri
măriei din Luncoiu de Jos, 
şi a reunit lume multă, 
impresionată de o astfel 
de ocazie, pentru unii pe
trecută o dată în viaţă.

Aşezămintele culturale 
din localitate şi-au îndrep
tat activitatea însă şi spre 
alte domenii, după cum

„SĂ PĂSTRĂM 
CEEA CE AVEM <1

ne-a relatat dnul Dorel 
Benea, director al căminu
lui cultural şi bibliotecar, 
deopotrivă. Fondul de 
carte al bibliotecii comu
nale cuprinde 7500 volu
me, numărul de cititori se 
ridica la 250. în anul tre
cut, iar al cărţilor citite 
— la aproape 3000. Biblio
teca vine, de asemenea, în 
sprijinul elevilor, punând 
la dispoziţia lor cărţile 
solicitate de programa şco
lară, necesarii! de lecturi 
suplimentare.

Căminul cultural şi.a o. 
rlentat activitatea spre va-

împrejurimi —, al unor ra
zii complexe efectuate îm
preună cu alte organe de 
stat.

în cadrul analizei s-au 
abordat critic unele aspec
te 'semnalate în activita
tea jandarmeriei, stabilin- 
du-se direcţii concrete de 
acţiune, pentru creşterea 
eficienţei misiunilor în pe
rioada următoare.

Alături de comandanţii 
de la unităţile şi subuni
tăţile de jandarmi din ju
deţ, la bilanţ au mai par
ticipat cadre cu funcţii de 
răspundere de la Inspec
toratul de Poliţie al jude
ţului Hunedoara, de la 
Secţia Hunedoara a Ser
viciului Român de Infor
maţii, alţi invitaţi.

.ligioase. La unele mani
festări evoluează şi tara
ful căminului cultural, o 
formaţie apreciată, dirija
tă de însuşi directorul 
instituţiei, un taragotist 
foarte bun.

Conducerea căminului 
cultural s-a preocupat, de
opotrivă, de gospodărirea 
aşezămintelor de pe raza 
comunei. A' fost cumpărată 
o sobă de teracotă pentru 
căminul . cultural din 
Luncoiu de Sus, iar pen- 
tru cele din Stejerel şi 
Luncoiu de Sus s-au pro
curat şi schimbat jgheabu-

lorificarea obiceiurilor tra- ' rile de ploaie, efecţuându- 
diţionale. Astfel, nedeile se inclusiv reparaţii la a- 
s.au desfăşurat în fiecare coperiş. S-a betonat duşu- 
sat conform datinei, cu meaua căminului cultural 
prilejul unor sărbători re- de centru. în toate aceste

întreprinderi s-a făcut 
simţit sprijinul consiliului 
local, absolut necesar pe 
lângă banii rezultaţi din 
Încasările căminului cul
tural. Ceea ce nu se poate 
însă procura pe plan lo
cal, necesitând fonduri de 
investiţii, sunt scaunele, a- 
paratura şi instrumentele 
muzicale. Investiţii de la 
buget, în acest sens, nu 
s-au mai făcut însă de la 
revoluţie încoace. Din lipsa 
acestora, a unui televizor, 
a unui film, măcar săp
tămânal, o activitate cu
rentă cu greu se poâte 
concepe 1 De aceea, cu o 
undă de regret, directorul 
căminului cultural măr
turisea că doreşte să păs. 
trezg, spre a nu se de
grada, măcar ceea ce e- 
xistă. Lucruri noi, de ab
solută necesitate, cu greu 
se vor putea cumpăra, pro
babil, şi în anii care vin.

MINEL BODEA

„La Aninoasa s-au adunat, 
pentru trei ore, indieni, sultani, 
vrăjitori, prinţi, prinţese, ţigărţfi, 
regi, regine şi bineînţeles câţiva 
autentici „Zorro“. Aşadar, aşe
zarea noastră e mândră că poate 
găzdui, într.un timp atât de 
scurt, o atât de variată lume. 
Participă 200 de elevi mascaţi, 
dintre care 130 pentru a fi... 
premiaţi". Anunţul, făcut la mi
crofon de un tânăr cadru di
dactic al Şcolii Generale din A- 
ninoasa (dşoara Simina Stane), 
s-a topit în aplauzele şi veselia 
ce a cuprins lumea de basm

C A R N A V A L U L
instalată ad-hoc într.un decor 
de vis, pregătit cu dăruire şi ta
lent de organizatori.

Trei ore, părinţi şi copii, 
dascăli şi elevi au participat la 
un spectacol ce a restituit vibra
ţiile unor poveşti cu parfum de 
eternitate, cu eroi pierduţi în 
legendă şi uitare.

Mărhicile, care au renunţat la 
rochiile dc mireasă (păstrate ani 
în şir cu drag şi nostalgie) pen
tru a da azi fiicelor lor chip de 
zâne şi regine, ori cele care şi-au

transformat modernele fpste în 
pelerine pentru „Zorro", aveau 
acum privirile înlăcrimate de 
bucuria, de fericirea şi frumuse
ţea copiilor lor. „Ne.aţi dăruit 
nouă şi fiilor noştri o zi de iarnă 
cum numai în cărţile copilăriei 
am întâlnit". „Nu noi, ci dum
neavoastră ne-aţi dăruit-o, re
plicau dascălii. Ne. pare rău că 
nici noi, nici Primăria n-am 
avut finanţele necesare pentru 
a răsplăti, prin premii, toate 
măştile, pentru că toţi părinţii

şi copiii au trecut cu notă ma
ximă examenul imaginaţiei".

Ştim că fiecare dascăl al şcolii 
a scos, fără şovăire, 30 000 de 
lei din bugetul lunii ianuarie (ca 
şi primarul, de altfel) pentru 
reuşita carnavalului iernii. Şi 
mai ştim că toţi — învăţători, 
profesori, director, părinţi, pri
mar, şcolari — au format o re
marcabilă echipă care a înscris 
în filele iernii lui ’95 o pildui
toare poveste : povestea adevăra
tei dăruiri întru bucurie şi fru
mos.

LUCIA LICIU
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Prima gală de box profesionist in oraşul oţelului !
în materie de box, Hu

nedoara stă, în clipa de 
faţă, bine, foarte bine, 
ba chiar am putea spune 
că stă senzaţional. Ar fi 
suficient să amintim un 
singur nume, Mihai Leu, 
şi să punem următoarea 
întrebare : câte oraşe ale 
ţării se pot mândri că au 
un boxer de o asemenea 
clasă?! Dar mai sunt şi 
alte nume. Sorin Ivano. 
viei a fost câţiva ani la 
rând unul din protagoniştii 
categoriei 71 de kilograme, 
numită mijlocie, în cadrul 
căreia a disputat' chiar şi 
o finală pentru titlul na
ţional în compania cele
brului ’Francisc Vaştâg, 
dublu campion mondial la 
amatori,' nimeni altul de- 
"câţ unul din prietenii de 
suflet ai lui Mihai Leu, 
împreună cu care, în Cu
ba, patria boxului ama
tor, deveneau în vremea 
junioratului lor campioni 
mondiali. Un alt . hunedo. 
reân de excepţie, Marius 
Dăscălescu, campion na
ţional la tineret şi, după 
ultimele meciuri ale anu
lui trecut, pe locul trei p? 
ţară. Cam aceştia ar fi 
bpxerii care sunt gata să 
calce pe urmele lui. Mihai 
Leu. Dar, iertare, am fă
cut o regretabilă omisi
une : un alt boxer de 
marcă, deocamdată încă 
junior, timp de doi ani 
de-âcum meolo, se numeşte 
Marius Marcu, campion 
naţiomd la juniori. Sâm
bătă, 4 februarie, la ura 
18,' ‘ sala- Constructorul din 
Hunedoara va găzdui prima 
gâlă de box profesionist 
din acest oraş; care se do
vedeşte a fi nu- numai o- 
raşul fotbalului, ci, iată, şi 
al boxului. Organizatorii

galei, Societatea comercială 
I.C.S.H. SA. şi S.G. 
Michael Lowe Sport — Ma
nagement (societate patro. 
.nată de însuşi Mihai Leu), 
împreună cu S.G. „Side-

fesionişti, toate pe distanţa 
a câte 8 reprize a 3 mi
nute. Vor urca în ring 
Daniel Dumitrescu; multi
plu campion naţional la 
tineret, actualul deţinător

Sâmbătă, 4 februarie, ora 18, la sala 
Constructorul din Hunedoara

rurgica“ S.A., Societatea 
de asigurări „Casa de A- 
jutor Românesc" şi firma 
,,Simako“ Deva; au 
depus eforturi deose
bite, financiare -şi sufle
teşti, pentru ca prima gală 
profesionistă din Hune
doara să fie o reuşită din 
toate punctele de vedere.

’ Şi nu ne îndoim că va fi. 
Va fi pentru că gala va 
avea trei meciuri de ama
tori de mare spectacol. 
Marius .Dăscălescu îl va , 
întâlni pe Vasile ■ Nisţor, 
campion european în 1992, 
locul 3 la Cupa Mondială 
şi actualul deţinător al ti.

; ţiului naţional. Un alt 
meci de atracţie, Claudiu 
Cristache. locul 2 la Cam
pionatul Mondial. îl va în
tâlni pe Crinu Olteanu, 
unui din ~{>cocoşii“ cei mai 
în formă la ora actuală, 
deci omul care-1 pândeşte 
din umbră. In fine, în cel 
de.al treilea meci de ama. 
tori, campionul; mondial 
la juniori, Dorel Simion. 
vă avea o sarcină extrem ?' 
de grea în faţa unui ad
versar, senior, ce urmează 
a fi -stabilit în ultima clipă. 
Toate aceste trei meciuri, 
se vor disputa lntr-un sts*' 
tem semLprofesionist, pe 
durata de 5 reprize 'a câte 
2 minute. Oricum, ele vor 
încălzi publicul pentru 
cele patru meciuri de pro-
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al centurii de campion na
ţional la profesionişti. Ad
versarul său urmează a fi 
un rus, dar până să în
credinţăm tiparului aceste 
rânduri, de la Moscova nu 
ne-a sosit nici o veste 
clară. Al doilea meci îi va 
opune pe Claudiu Olariu 
şi Sorin Ristea, doi boxeri 
care au mai încrucişat 
până acum mănuşile şi au 
de împărţit, de bună sea
mă, multe lucruri. In cel 
de.al treilea meci, Valen
tin D.umitru a umblat cu

limba scoasă după un ad
versar. acesta părea să fie 
Gabriel Gherghinescu, dar, 
îh ultimul moment, Gher
ghinescu s_a dat acciden
tat şi va fi înlocuit de un 
alt boxer al cărui nume 
nu-1 cunoaştem încă. A 
mai rămas un singur meci, 
al patrulea, în care hune- 
doreanul Sorin Ivanovici 
va boxa pentru prima dată 
la profesionism. Altfel spus, 
un debut în lumea boxului 
profesionist. Adversarul 
său, tot un debutant, este 
ieşeanul Surcică. In drep
tul cui se ya înscrie pri
ma victorie la profesionism? 
Vom trăi şi vom vedea. 
Sperăm ca acesta să fife 
hunedoreanul Sorin Ivano. 
vici. Cam atât, deocam
dată, despre prima gală 
de box profesionist de la 
Hunedoara.

VICTOR NIŢĂ

pentru I

0  Pt#fd« i*igh*ţ»M -—34 de sortimente 
0  Hfe pentru îngheţai» -toste' Ipudle, cu perete
•  Cornet epeeieMndulelt tip Cemeţta

cuşifără manşetâ <fn aluminiu
•  Emuigarori pentru îngheţată;

jîlk, caco, rum mix, eisbinô
•  Aromepentru îngheţat*
•  Concentrata pantru tvcuj4 ,

ş/ tot cjs e»« legtt <k!ugh*{ţtm

Ciuiăm dbtMtorfa etajat»
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I sc. SICOTRADE COMIMPEX“ SRL DEVA J
CO S.R.L. IReprezentant al S.C. ENERGI

I

1. BARI — JUVENTUS x, 2 
Juventus va face tot Ce depinde'de ea

Ia rămâne lideră în clasament. Dar nici avantajul te. I 
renului nu.i de neglijat. î

1 2. BRESCIA — l'OGGIA 1 ' I
Se pare că echipa lui Lucesc» nu va putea pierde f ■

|  acest joc. mai ales că trebuie să se reabiliteze faţă de |  I
« P *3. I'IOREN'TINA — GENOA 1 |  j Execută proiectare, import, montaj şi ser- J
1 Acasă, jucătorii de Ia Fiorentina n.au prea pier.» • vicii pentru instalaţii de încălzire centrală de |
■  dut puncte. Şi de această dată sunt favoriţi. |  | mică sau mare capacitate şi climatizare şi ar- »
|  MILAN — cagliahi 1 I * zătoare, injectoare, robineţi, vane, supape si- |
I" Ambele echipe au perioade bune şi mai putui |  I . . ţ  ,   ___ __ »

bune. Totuşi, Milaii, care joacă acasă, nu poate pierde. I * guranţă hidrofoare, P™ pejroduse de Hnne
5. NA poli — CREMONESE X |  « franceze şi italiene : CHAPEE, EQUIP TECH- |

|  Napolitanii n.au prea strălucit în actualul cam- f  J NIC, VICARB TRANE şi SAMSUNG, SICMA, i

Ipionat, iar jucătorii lui Cremonese sunt imprevizibili ■  j SALMSON, COMAP, BERETTA. !
•în ^  * *  I ' •  Proiectează şi execută construcţii meta- *

Gazdele au prima şansă şi vor lupta să nu ra. l  I lice artizanale; 
teze un loc care să le asigure participarea ia cupele ■  ' •  «nmorciallIeuropene.

_ __ comercializează, en gros, articole de bl-
|  I rotică şi papetărie import Germania; %

I iKi-M n * INTERNAZIONAI.E l |  j •  comercializează produse SKIL, HITA- i
I  Evoluţia pe teren propriu, dar mai ales motiva. |  j c ffl M„rTTiTnrn- oW tri o  !. Evoluţia pe teren propriu, dar mai ales motiva.

Iţia participării la cupele europene, vor face ca Roma 
■să câştige, V;

|  8. SAMPDORIA — REGGIANA 1, X

%__ _ şi McCULLOCH : bormaşini- electrice, ;
|  | pistoale de vopsit, circulare, ferăstraie, maşini |■ ( : 3p dpfnii apppcnriî si rnnsnmahile: »

imposibilă. Prima şansă o au însă genovezii. |
9. TORINO — LAZIO 1, X, 2 ||  Jucătorii lui Lazio sunt în formă şi n-ar fi exclus I

®  c o  t n  » a  T l i m o i A l r t  i Si i c a  •  -  % I a a  T X a m  «*• t  , \  —— — „  r— 1 — A  / ,  4  |

* de şlefuit, accesorii şi consumabile; ^
| #  comercializează materiale de construcţii !
j. şi corpuri de iluminat import Italia;
I # vinde en gros, la kg, textile import J 
I Germania; - t
î #  vinde piese auto import pentru : auto- , 
- camioane IFA, ROBUR, SKODA, MAN şi mo- ţ 

|  ( toare pentru autobuze IKARUS, FIAT-VAN

— vinde aparat raze Roentgen pentru ca- j
„. „ - .. I bineţe dentare.Fiecare tormaţie are o motivaţie serioasa. Gaz- I ' _ , ... , , , cicooo i

zona promovării, iar oaspeţii să nu I î Informaţii la tel: 616987, 616863, Magaz,- 
retrogradării. De aici victorie pentru I * nul Gospodarul — Deva şi Lanţul .— Hune-

■  • doara. tîî9S6i -

I
I dele să urce în zona promovării, iar oaspeţii să nu 
J intre în cea a i 
|  gazde sau egal.

Isă ia toate punctele puse în joc. Dar şi torinezii pot I 
avea o zvâcnire. |

■  10. ASCOLI — ATALANTA X ,
|  Ambele formaţii doresc victoria, dar se pare că *
| s.ar mulţumi si cu un egal. _ , -----  --------  ------  - ,

11. COSENZA — PIACENZA X, 2 ! j HOOL; I
I Piacenza luptă pentru promovare în prima ligă |  | 0  vinde autospecială transport persoane ;

şi deci va arunca în luptă: tot ce are mai bun. ■  î ÎF A  r u  21 locuri cu încălzire* • 1
1 12. LECCE -  ANCONA X I i iFA cu 2 1  locuri cu incaizire, !

Rezultatul cel mai potrivit pentru cele două pro- ■  * •  vinde ̂ suîlanta acţionata cu motor ben- 1

Itagqniste (una în criză de formă şi alta doritoare să |  I zină pentru încălzire hale industriale; 
rămână în zona liniştită a clasamentului) este egalul. |  ;

13. SALERNITANA — VICENZA 1, X I

S. C. „POLIDAVA" S.A. DEVA 
Vă oferă, în regim en gros, 

cu promptitudine, la preţuri avantajoase 
$î de calitate ireproşabilă următoarele 
produse;

ş  biscuiţi (într-0 game şOrtimeritafS 
diversă!;

•  Eugenia - Divertis * Crem cu arp- 
rie banane, ciocolată, portocale, 

căp şu n i;
Sticksurî; 
paste făinoase; 
tâiţej de casă;
hâniie ambalaj pentru împachetai 

Relaţii şi comenzi - zilnic, ia sediul 
societăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, 
fa- telefoanele; 054Ş20712 şi 621750; 
fâx:621159.

«
#
o

(5956)

H  Cel mai mare 
distribuitor 
cn gros din 

ţară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT VEST. 

VA OFERĂ:
•  Baloţi nesortaţi: 350—400 kg
•  Sortimente de iarnă: saci de 10 kg
•  pungi de colectare originale, nesortate: 

5—*15. kg.
Cantitatea minimă de vânzare 100 kg. 
Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memorandu

mului, nr. .1. •
" Telefonffax: 064/194030, 116486 (luni,

vineri: 8—16).
Orar depozit : satul Vlahă, între luni —» 

sâmbătă, 9—16.

S.C. IMCOMEX S.R.L.

prin magazinul „CENTRAL** din Orăştie, - 
str. N. Bălcescu, nr. 11, telefon 64 74 96 :

•  TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORION, 
-GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu şi fără teletext)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti
•  FRIGIDERE Şl CONGELATOARE — Găeştl
•  ARAGAZE — Satu-M&rr
•  MAŞINI DE SPĂLAT — Cugir
•  COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie,
•  ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni- 

ce: filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare.’ 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii ara- 
gaz etc.
La toate produsele se acordă-'
GARANŢIE Intre 1-3 ani

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I 
Produsele se vând şi cu

PLATA ÎN RATE
pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hu

nedoara.

II IMPORTANT — Se reduce 

■ ■  dobânda cu 24  %
ţ Pentru cumpărătorii ce achiziţionează produse 
I cu PLATA IN RATE, în perioada 29 ianuarie — • 
 ̂ martie 1995.
i i< se acorda ' Împrumuturi în i ei,
\ •• PRIN CASA DE AMANFT.
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VANZAR1-
cu m pă ră r i

■‘1 '
•  Vând casă cu etaj, 

patru camere, dependinţe, 
grădină cu 120 pomi fruc-

: tiferi, suprafaţă 1000 mp, 
zonă centrală. Brad. In- 

' formaţii tel. 621249, 665184
(5943)

•  Vând Fiat Regata pen
tru piese, telefon 655400.

(5951)
•  Vând garsonieră con

fort I, cu îmbunătăţiri, 
Gojdu, relaţii la telefon 
f3ŞK4. ■ (5M0)

•  Vând apartament 3 
camere, parter, Gojdu, D8/ 
5», telefon «13212,

(5921)
•  Vând fân 13 tone şi

porumb, Abucea — Dobra. 
iLungu Nicolae, telefon 
633246. (5919)

•  Vând Opel Manta, în
matriculat, tel. 615479, O- 
«rfe 17—20. (5918)
• •  Vând Fiat 1300, în

matriculat, tel. 624025.
(5915)

•  Vând chioşc metalic 
6/3 şi garaj metalic 6/3. 
Telefon 617728.

(5814)
•  Vând orz secerat în 

rod, Bârcea Mare; 50.
(5945)

•  Vând fân otavă, tel.
621827. (5936)
: ; ♦  Vând trafo de sudu
ră. Telefon 625553.

(5930)
•  Vând imobil 850 mp

ÎŞI 2000 mp teren intravi
lan, caroserie» Opel Re. 
ţwrd, 1,9 cmc şi piese 
Obţinute prin dezmembra, 
ră, Opel Record înmatri
culat, cumpăr VtV Passat 
(nemmatriculabil). Infor
maţii la tei. 611067, ore
le 18—22. (5926)

•  Vând apartament 2
camere, Orăş i n i  schimb 
cu Deva. Informaţii str. 
Pricaz'ului, bl. 58. ap, 28, 
etaj 1. (5939)

•  Vând apartament 2 
camere sau schimb cu gar
sonieră. Telefon 625781,

(5925)
•  Vând motor D127 

(ARO Braşov), tei. 6̂ 6205.
(5913)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere. Hunedoa
ra, 7,2 milioane, negocia
bil. Tel.. 712881, 724508.

(5944)
•  Vând Renault Diesel 

autofurgonetă, motor Opel 
Kadett Diesel 1600 cmc., 
telefon 624204.

(5922/23) .
•  Vând carabină tir, 

Cal. 5, 6 şi carabină vână
toare. cal. 7,62X63. Tel. 
«27712, după 20. ,

(5946)
•  Vând garsonieră în 

Micro 15, bl. 52, etaj 4,

JOI, 2. II. 1995

9,00 Teletcxt • Anun
ţuri • Mica publicitate ;
10,00 Observator a An
tena 1 ; 11,00 Focns (r); 
11,15 Studio deschis (r); 
12,45 Film artistic. „Co
mandant în iad“; 15,00 
Teletext • Preturile la

3 500 000 lei, negociabil. 
Telefon 621673.

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, posibili
tăţi privatizare. Tdiefon 
628296. (6306)

•  Administraţia Pieţei 
lor Deva organizează li
citaţie publică deschisă, cu 
ofertă închisă în plicuri 
sigilate pentru proiecta, 
rea modernizării halei 
producătorilor individuali 
din piaţa centrală Ceva. 
Caietul cu sarcini al lici
taţiei precum şi" alte in
formaţii se pot obţine la 
sediul Administraţiei Pie
ţelor Deva. Licitaţia va 
avea loc în data de 17 fe
bruarie 1995, ora 10.

(CEC)
•  Vând fân. Informa

ţii Hunedoara, tel. 713812, 
după ora 16.

(605475)
•  Vând Opel Ascona,

înmatriculat, uşor avariat 
dreapta, preţ convenabil. 
Tel. 622741. ’ (605477)

•  Vând (schimb) apar
tament 2 camere (Gebagju. 
Băi) cu apartament 2 Şau 
3 camere, plus diferenţă. 
Informaţii' 648145* după 18.

(605476)
1 •  Vând casă, dependin

ţe, livadă şi vie. Brad, 
str. Dealu Rahovei, nr. 72, 
preţ negociabil.

(92293)
•  Vând trei Dacii 1300, 

preţ intre 1500000 şi
, 2 000 000 lei. Informaţii tel. 
711955. (5350)
*• Vând en gros paşte 

făinoase cu ou, «18,50 Iei. 
ulei floarea soarelui, o 
jumătate de litru — 1$0Q 
is.î, pl . 1 '/*k Exe ut/tn 
transport dubă dinei tone. 
Telefon 711955.

(Ş331)
•  Vând convenabil te

levizor color Stereo, cu 
telecomandă, televizoare 
color pentru piese schiAib, 
videorecorder, congelator 
eu patru sertare. Telefon 
712339. (5348)

•  Vând apartamente, tea
tru O.M., biciclete serhi- 
CUrsiere. Telefon 717446.

(5354)
•  Vând casă, gaze. ga

raj, anexe, grădină. Ca rol 
Davilla, 34. Tel. 711334.

(5344)
•  Vând VW microbuz, 

înmatriculat, pentru ta
lon şi piese de schimb. 
Hunedoara, tel. 712t4&

(5359)
•  Cumpăr talon Merce

des Comba, model 123. 
Informaţii Hunedoara, tel. 
711136. , (5358)

•  Vând televizor ITT, 
300 000 lei, garanţie 6 luni. 
Telefon 717094.

(5364)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Silvestru 
Maria. O declar nulă.

(5333)

Bursa de Mărfuri Ti. 
mişoara; Anunţuri; Mi
ca publicitate; 17,00 Ob
servator • Antena 1; 
18,00 Puls (r); «.Poluarea 
noastră de toate zilele"; 
19,19 Film artistic •  „Fu 
garul“; 20,55 Worldnet * 
Ţara imigranţilor „Ame
rica" (partea î).

m im
JOI, 2. II. 1995

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Serial •  „Tră- 
ieşte-ţi visul“ — cp. 8 
(r); 10,20 Serial a Veci-

•  Dispărut din Dacia 
Break geantă diplomat cu 
acte cu instr. ambasadă.

_£u originale, bani, cecuri 
file CEC. Ofer recom
pensă 200 dolari celui 
care o aduce la Judecă
toria Hunedoara, avocat 
Doru Paveloni, doar ac
tele (şi fără bani).

(5355)
•  Pierdut autorizaţie 

asociaţie familială, nr. 
9504, pe numele Luduşan 
Gheorghe Lăcrămior. Se 
declară nulă.

(5932)

DIVERSE
•  Ancomex Orăştie a. 

nunţă majorări de ada
osuri de la 0—150 la sută.

* (5938)
•  S.C. Izocom SRL De

va anunţă intenţia de ma
jorare a adaosului co
mercial de la ' 0—200 la 
sută, cu data de 2 martie 
1995. (6315)

•  Lupulescu Călin Ma- 
rius anunţă administrato
rul asociat Ducan Mi hai 
Nicolae că se retrage din 
societatea „Dacia Impex“ 
Hunedoara.

/  (5347)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Şofer, categoriile B, C,
D, E, cu viză de Ger
mania, îmi ofer serviciile 
Telefon 629846, orele 10— 
20. (6326)

•  Căutăm femeie îngri
jire copil. Tel. 613537.

(5818)
•  Efectuez transport mar- 

i fă cu camion izoterm
. Volvo, de 10 tone. Tele. 
‘‘ fon 621058.

(6314)

COMEMORĂRI

•  îndurerat oma
giu şi neştearsă amin
tire la împlinirea a 
doi ani die la decesul 
celuj care a fost 

MlCHAEL KLEIN 
Exprimăm întreaga 

noastră, gratitudine or
ganelor locale, prima
rului municipiului Hu
nedoara, colegilor de 
echipă, . conducerii 
clubului „CorvinuT* 
Hunedoara, pentru fru
mosul gest de a imor
taliza tatr- 0  ‘ statuie 
memoria soţului meu.

Soţip Adriana şi fii
ca Domin ique.

(6327)

• ;  Astăzi • se Implirtese 
2 ani de când moartea ne
miloasă l-a răpit de lângă 
■familie, colegi şi prieteni,
pe

MIŞA KLEIN
Nu te va uita nicioda.

nii (ep. 8 — r); 11,10
Chestiunea zilei (r); 12,10 
Cutia muzicală (r); 12,45 
Videotext; 18,00 Dese.

' nc animate • Copiii fami. 
liel Flintstonc; 18,30 Film 
documentar: guverna
rea pe Înţelesul tuturor**;
19,00 Primul pas; 20,00 
Serial • Echipa de şoc 
(ep. 8); 20,50 Ţara nimă
nui ; 21,00 Ţelejuriial
(emisiunea de ştiri a te. 
leviziunii TELE 7 abc 
din 1 februarie); . 21,30 
Serial: „Vegas" (ep. 50); 
22,20 Mitică ; 22,30 Ches. 
tiunea zilei ; 23,30 Cartea 
de citire; 23,35 Staruri
pentru totdeauna; 24.00
Videotext.

\ 
\

s
ţ
i
t

a 1
i

tă cel mai apropiat prie
ten, Mircea Rednie.

(5349)
•  In 2 februarie 1995 se 

împlinesc doi ani de la 
dispariţia fulgerătoare a 
dragului nostru frate,

MIŞA KLEIN 
Fratele Martin şi sora 

Mariana nu te vor uita . 
niciodată. * Lacrimi şi ; flori 
pe mormântul tău.

(5360)

D E C E S E
•  Cu adâncă durere în 

suflet, copiii Florica şi 
Tiberiu, nepotul Daniel, 
cuscrii Tudor şi Maria 
regretă dispariţia fulge
rătoare a dragului lor 
tată, bunic şi cuscru,

ŞTEFAN ILINCBA 
Dumnezeu să-l odihneas

că ! (6304)

•  Cu durere în su
flet. familia Lupea 
Iuliana şi Liviu de. 
plânge moartea un
chiului său, ' 

ILINCEA ŞTEFAN 
Dumnezeu să-l o- 

dihnea ă ir. pace!
(5967)

0  Cu adâncă dure
re în suflet, soţia. Te
rezia, copiii Gabriela 
şl Ştefan şi nepotul 
Octavian anunţă în
cetarea din viaţă a 
celui care a fost un 
bun soţ. tată si bunic, 

ŞTEFAN ILINCEA, 
de 75 ani.

Corpul neînsufleţit 
este depus la Capelă 
Reformată din Hu- 
nedoora, înmormânta, 
rea va avea loc In daţa 
de 3 februarie, la orp 
14. Dumnezeu să-l 
odihnească !

(6304)

■ •  Un ultim omagiu ce
lui care a fost un bun şi 
înţelegător Cumnat si unchi 

ŞTEFAN ILINCEA 
aduc.» familiile Şzabo Ca- 
rol şi Sorin.- ' (6304)

•  Colegii de la FL 
liala CEC Hunedoara 
sunt alături de Gro- 
saru Valerica şi re
gretă dispariţia tată
lui său. ■ Dumnezeu 
să-l odihnească I

(6311)

Agenţia de Turism -

O R G A N IZEA ZĂ , săptăm ânal, excursii cu 
Autocare « M E R C E D E S '- TU RC IA .

La Istanbul -.2 cazări, 3 m ese, fur Bosfor. 
Informaţii şi înscrieri: Alba lulia, str. Zorilor nr. 5, TEL. 
830982. Excursii,în Ungaria, Poloni».

Căutăm  tcolaborâtori .  

şi pen tru  ălteftrâsee v

S.C. ELCO IMPORT-EXPORT SRL 
D E V A

Bdul Decebal, bloc Ş» parter, 
telefon 61 67 59

Calculator LOGIMAX 386 SX'4G, cu im
primantă LOGIMAX DOT — MATRIX A 3 
LIGHT DUTY, preţ 1 300 dolari (plus TVA). 
NOTEBOOK IMPULSE 486 DX 2/50, preţ 
2 200 dolari (plus TVA). -

TELEVIZOARE DAEWOO — DMQ 2158, 
diagonală 54 cm, garanţie trei ani. 

ANGAJEAZĂ
Inginer, absolvent electronică sau calcu
latoare. (93420)

(ininşnou3 vo.i3.iaD t?i ţapsi? jnocj r s  : «aaeujâeA)
(196S)

8* B  I9 : 8119 PX
v a a d

i a s  av w a a x N i c ras  : a o x ia a ia x s ia  oin ii
i VAX «SI «Jnjaij
PI 0ZZ ^neaa •

PI £9g fnreajo • pf UZ «ueţa •
Pl ISC MS3UJ • pi 66€ feusiţi •
P[ 63* p jo u  .« io| 68f Aqdoax

N v iv a  l a N a d v s  
XNVD313 XN3L0IJ3 NIXJ3I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CRIŞBUS" S.A. BRAD 

Anunţă intenţia de modificare a tarifelor 
j pentru serviciile prestate publicului călător şi 

celorlalţi beneficiari, începând eu data de 1 
martie i995.

Modificarea este motivată de majorarea 
preţurilor la diferite produse şi servicii, com
bustibil, anvelope, piese, materiale şi alte ele
mente componente ale costurilor., (5965)

S.C. „SIGMA PLUS" S.R.L. DEVA 
-Organizează în Deva curs intensiv de croi

torie, începând cu data de 15. II. 1995. Se1 a- 
cordă diplome recunoscute.

Informaţii suplimentare la sediul firmei, din 
str. M. Eminescu, nr., 2 (Fundaţia pentru Ti
neret). Telefon 612661, între orele 9—17.

(5960)

■  J
cu data de 1 \

i
t
V

•  Cu inimile; îndurerate  ̂
soţia Maria, fiul Marin, 
nora Ani, nepotul şi fra
tele Şerban Petru cu fa
milia, anunţă în'’stort.a din 
viaţă a celui care n fost 

ŞERBAN DAVI a, 
din Valea NandruJui. un 
minunat soţ, tată, socrii 
şi bunic. înmormântarea 
are loc astăzi, 2 februarie 
a.c., în localitatea patală.

.3 ,

S.C, „PĂLĂRII CRISTINA “  S.R.L.

Deva, atr. A. Vlaicu, nr 19,

Telefon 61 39 64

Angajează economist (ă) cu probleme] 

de Marketing pentru Bucureşti.

Relaţii suplimentare la Sîdiul socie- 
i, zilnic între orele 9—15


